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PORTARIA UNILA Nº 79, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o  Inciso  II  do  Art.  35  da  Lei  nº  8.112/90;  e  o  processo
23422.002190/2019-76,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar,  a partir  de 4 de março de 2019, a pedido, a
servidora  LILIAN CARLA DEMENIGHI COPPINI,  Assistente em
Administração, SIAPE 1751467, da função de Chefe da seção de
Inexigibilidade e Dispensa, código FG-3, designada pela Portaria
UNILA nº 822/14, publicada no DOU de 24 de julho de 2014, s. 2,
p. 34.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 80, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o  Inciso  II  do  Art.  9º  da  Lei  nº  8.112/90  e  o  processo
23422.002190/2019-76,
RESOLVE:
Art.  1º  Designar,  a  partir  de  4  de  março  de  2019,  o  servidor
THIAGO SANTOS GONCALVES, Administrador, SIAPE 2327131,
para exercer  a função de Chefe da Seção de Inexigibilidade e
Dispensa, código FG-03.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 81, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o  a  Art.  189  do  Regimento  Geral  da  UNILA  e  o  processo
23422.015429/2017-92,
RESOLVE:
Art.  1º  Instituir  a  Comissão  Eleitoral  Local  do  Instituto  Latino-
Americano de Ciências da Vida e da  Natureza – CEL-ILACVN
para  condução  de  processos  eleitorais  de  consulta  pública  no
âmbito do Instituto.
Art. 2º Designar para compor a CEL-ILACVN:
I - Membros Docentes
a) Titulares:
1. JOSE RICARDO CEZAR SALGADO, SIAPE 1492219;
2. ADRIANA FLORES DE ALMEIDA, SIAPE 1692885;
3. JORGE LUIS MARIA RUIZ, SIAPE 2242052;
4. HENRIQUE CESAR ALMEIDA, SIAPE 1023132;
5. ERALCILENE MOREIRA TEREZIO, SIAPE 1118217.
b) Suplente:
1. GRAZIELLE  DE  OLIVEIRA  SETTI  GIBIN,  SIAPE
3061709.
II - Membros Discentes:
a)  Titular:
1. ROBERTH STEVEN GUTIERREZ MURILLO,  Matrícula
2016100160113130;
b) Suplente:
1. RENAN  FERREIRA  SILVA,  Matrícula
2017101000001452.
III - Membros Técnico-Administrativos em Educação:
a) Titular:
1. CELSO GARCIA PAULA JUNIOR, SIAPE 2421843;
b) Suplente:
1. ERWIN BECKER MARQUES, SIAPE 1828799.
Art. 3º Compete a CEL-ILACVN planejar, organizar e executar os
processos eleitorais previstos no Art. 1º desta Portaria, bem como

divulgar os resultados.
Art.  4º  O mandato dos membros designados no Art.  2º  desta
Portaria  tem  validade  de  1  (um)  ano,  contados  a  partir  da
publicação desta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 82, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com  o  Inciso  I  do  Art.  35  da  Lei  nº  8.112/90;  e  o  processo
23422.002220/2019-42,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar a servidora JESSICA APARECIDA SOARES,
Assistente  em  Administração,  SIAPE  2199897,  da  função  de
Chefe da Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu, código FG-
02,  designada pela Portaria  UNILA nº 601/2018,  publicada no
DOU de 12 de setembro de 2018, s. 2, p. 20.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 83, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com  o  Inciso  II  do  Art.  9º  da  Lei  nº  8.112/90  e  o  processo
23422.002220/2019-42,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora FABIANA COLOMBELLI, Assistente
em Administração,  SIAPE 1907987,  para exercer a função de
Chefe da Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu, código FG-
02.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 84, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com  o  Inciso  II  do  Art.  9º  da  Lei  nº  8.112/90  e  o  processo
23422.002236/2019-95,
RESOLVE:
Art.  1º  Designar  a  servidora JESSICA APARECIDA SOARES,
Assistente em Administração,  SIAPE 2199897,  para exercer  a
função de Chefe do Departamento de Pesquisa, código FG-01.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 85, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com  o  Inciso  II  do  Art.  35  da  Lei  nº  8.112/90  e  o  processo
23422.002332/2019-25,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar, a partir de 1 de março de 2019, a pedido, a
servidora  EVERLI  MARLEI  MOERS,Técnica  de  Laboratório-
Área, SIAPE 1508933, da função de Chefe do Departamento de
Laboratórios de Ensino, código FG-01, designada pela Portaria
UNILA nº 68/2018, publicada no DOU de 7 de fevereiro de 2018,
s. 2, p. 28.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 86, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  nomeado  pela  Portaria



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PORTARIA UNILA Nº 81 / 2019 - SAO (10.01.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃƒO PROTOCOLADO
Foz do Iguaçu-PR, 22 de Fevereiro de 2019

O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA, nomeado pela Portaria MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o a Art. 189 do Regimento Geral da UNILA e o processo 23422.015429/2017-92,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Eleitoral Local do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza - CEL-ILACVN para condução de processos eleitorais de consulta pública no âmbito do
Instituto.
Art. 2º Designar para compor a CEL-ILACVN:
I - Membros Docentes
a) Titulares:
1. JOSE RICARDO CEZAR SALGADO, SIAPE 1492219;
2. ADRIANA FLORES DE ALMEIDA, SIAPE 1692885;
3. JORGE LUIS MARIA RUIZ, SIAPE 2242052;
4. HENRIQUE CESAR ALMEIDA, SIAPE 1023132;
5. ERALCILENE MOREIRA TEREZIO, SIAPE 1118217.
b) Suplente:
1. GRAZIELLE DE OLIVEIRA SETTI GIBIN, SIAPE 3061709.
II - Membros Discentes:
a) Titular:
1. ROBERTH STEVEN GUTIERREZ MURILLO, Matrícula 2016100160113130;
b) Suplente:
1. RENAN FERREIRA SILVA, Matrícula 2017101000001452.
III - Membros Técnico-Administrativos em Educação:
a) Titular:
1. CELSO GARCIA PAULA JUNIOR, SIAPE 2421843;
b) Suplente:
1. ERWIN BECKER MARQUES, SIAPE 1828799.

Art. 3º Compete a CEL-ILACVN planejar, organizar e executar os processos eleitorais previstos no Art.
1º desta Portaria, bem como divulgar os resultados.

Art. 4º O mandato dos membros designados no Art. 2º desta Portaria tem validade de 1 (um) ano,
contado a partir da publicação desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(Assinado digitalmente em 26/02/2019 10:06 )

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA
REITOR

Matrícula: 1853057

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: e7c8b0e2a3
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Resultado da avaliação
dos recursos

12/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Resultado preliminar 17/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Submissão de recursos
frente  ao  resultado
preliminar

17/04/2019  a  19/04/2019  (até
23h59 horário de Brasília)

e-mail:

secretaria.  iela  @unila.edu.br  

Resultado dos recursos
impetrados

23/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Resultado final 23/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Assinatura do termo de
compromisso  pelo(a)
pós-doutorando(a)
selecionado(a)

Até 06/05/2019
Secretaria  do  PPGIELA (Av.  Tancredo  Neves,
6731 – Conjunto C – PTI Bloco 04 – Espaço 03
– Sala 05 – Foz do Iguaçu – PR - Brasil)

LEIA-SE:
AÇÃO DATA/PERÍODO

LOCAL

Publicação do edital 08/03/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Inscrições
08/03/2019  a  07/04/2019  (até
23h59 horário de Brasília)

Sistema Inscreva: https://inscreva.unila.edu.br/

Homologação  das
inscrições

09/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Submissão de recursos
frente  ao  resultado
preliminar

09/04/2019  a  11/04/2019  (até
23h59 horário de Brasília)

e-mail: secretaria.ppgiela@unila.edu.br

Resultado da avaliação
dos recursos

12/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Resultado preliminar 17/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Submissão de recursos
frente  ao  resultado
preliminar

17/04/2019  a  19/04/2019  (até
23h59 horário de Brasília)

e-mail: secretaria.ppgiela@unila.edu.br

Resultado dos recursos
impetrados

23/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Resultado final 23/04/2019
Portal de Editais da UNILA
https://documentos.unila.edu.br

Assinatura do termo de
compromisso  pelo(a)
pós-doutorando(a)
selecionado(a)

Até 06/05/2019
Secretaria  do  PPGIELA (Av.  Tancredo  Neves,
6731 – Conjunto C – PTI Bloco 04 – Espaço 03
– Sala 05 – Foz do Iguaçu – PR - Brasil)

LAURA JANAINA DIAS AMATO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA 

CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE
CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

RESOLUÇÃO CONSUNI-ILACVN Nº 02/2019, de 15 de
Fevereiro de 2019.

Aprova, ad referendum, a renovação da Portaria que designa a
Comissão eleitoral Local do ILACVN – CEL ILACVN

O  CONSELHO  DO  INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE
CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA – CONSUNI-ILACVN, no
uso das  atribuições  que lhe  são  conferidas  no  Estatuto  e  no
Regimento Geral da Universidade;

Considerando o processo 23422.015429/2017-92.

Considerando a Portaria Unila nº 23/2018, publicada no Boletim
de Serviços nº 318 de 17/01/2018, a qual designa os membros
para a comissão eleitoral local do ILACVN, com vigência de 01
ano;

Considerando os encaminhamentos da 18ª reunião ordinária do
Consuni ILACVN, ocorrida em 30/11/18;

Resolve

1 Aprovar,  ad  referendum,  a  recomposição  da  comissão
eleitoral local do Ilacvn – CEL ILACVN;

2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Maria Claudia Gross

Presidente do CONSUNI-ILACVN 

em exercício

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA 

LEIA-SE:

https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
mailto:secretaria.ppgiela@unila.edu.br
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
mailto:secretaria.ppgiela@unila.edu.br
https://documentos.unila.edu.br/
https://inscreva.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
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reclamação de qualquer natureza.

8.5 O prazo para interposição de recursos contra os termos deste
edital  será  de  03  (três)  dias  úteis,  contados  da  data  de  sua
publicação.

8.6 O cronograma das etapas do processo seletivo está localizado
no Anexo II desse Edital.

8.7 Os casos omissos deste Edital serão avaliados pela Comissão
Acadêmica de Pesquisa a que se refere o item 1.2 deste Edital.

Foz do Iguaçu, 27 de março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI/ILACVN

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA 

CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE

 CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

RESOLUÇÃO CONSUNI-ILACVN Nº 04/2019, de 27 de Março de
2019.

 

Normatiza os pleitos eleitorais para os cargos de Coordenador e
Vice-Coordenador de Centro Interdisciplinar, Coordenador e Vice-
Coordneador de curso de graduação e Representações discentes
no Conselho do Instituto e Comissões acadêmicas do ILACVN, no
âmbito  do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza.

 

O  CONSELHO  DO  INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE
CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA - CONSUNI-ILACVN, no
uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  no  Estatuto  e  no
Regimento Geral da Universidade, e considerando:

 

O estabelecido no Artigo 65 do Regimento Geral da Universidade.

 

O estabelecido no Artigo 189 Regimento Geral da Universidade. 

Considerando o processo 23422.003324/2019-13

Considerando a aprovação na 19ª reunião ordinária do Consuni
ILACVN;

Resolve

Aprovar os regulamentos para eleição de  Coordenador e Vice-
Coordenador  de  Centro  Interdisciplinar,  Coordenador  e  Vice-
Coordneador de curso de graduação e Representações discentes
no Conselho do Instituto e Comissões acadêmicas do ILACVN

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

Representantes Discentes no Conselho do Instituto e nas
Comissões Acadêmicas de Ensino , Pesquisa e Extensão

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A eleição será conduzida pelo Conselho do Instituto Latino
Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (CONSUNI-
ILACVN), por meio da Comissão Eleitoral Local (CEL-ILACVN)
designada para essa finalidade.

Art. 2º O processo eleitoral para a representação discente para
composição  do  CONSUNI-ILACVN  e  das  Comissões
Acadêmicas de Ensino, de Pesquisa e de Extensão vinculadas
ao  ILACVN  será  organizado  pela  Comissão  Eleitoral  Local,
designada pela Portaria UNILA nº 81 de 22 de fevereiro de 2019,
e de acordo com as normativas estabelecidas nesta resolução.

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

4. 2 (duas) chapas (titular e suplente) para o CONSUNI-
ILACVN;

5. 1  (uma)  chapa  (titular  e  suplente)  para  a  Comissão
Acadêmica de Ensino, de Pesquisa, e de Extensão;

Art.  3º  As  eleições  serão  realizadas  em  período  definido  em
calendário eleitoral, a ser publicado pela CEL-ILACVN.

Art. 4º Junto ao representante titular, será eleito o seu suplente,
com  mandato  vinculado,  para  substituí-lo  em  casos  de
impedimento.

Art. 5º A votação será feita por voto direto, secreto e eletrônico
através da plataforma SIG-Eleição.

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

Art. 6º O mandato das representações discentes no CONSUNI-
ILACVN e nas Comissões Acadêmicas de Ensino, de Pesquisa e
de Extensão terá duração de um ano, contado da data de sua
posse, sendo permitida uma recondução.

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

Art. 7º São elegíveis para as representações discentes de que
trata  esta  Resolução:  todos  os  discentes  regularmente
matriculados, com perspectivas de manutenção do vínculo com
tempo  igual  ou  superior  ao  do  mandato,  nos  cursos  de
graduação e pós-graduação vinculados ao ILACVN; 

§  1º  São  os  cursos  de  graduação  vinculados  ao  ILACVN:
Biotecnologia;  Ciências Biológicas -  Ecologia e Biodiversidade;
Ciências da Natureza - Biologia, Física e Química; Engenharia
Física; Matemática; Medicina; Química; Saúde Coletiva;

§ 2º São os cursos de pós-graduação vinculados ao ILACVN:
Mestrado  em  Biociências;  Mestrado  em  Biodiversidade
Neotropical;  Mestrado  em  Física  Aplicada;  Residência
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Multiprofissional em Saúde da Família;

Art.  8º  São inelegíveis:  os discentes com a matrícula  trancada,
aqueles  em mobilidade acadêmica  até a data de homologação
das candidaturas e os membros da CEL/ILACVN designada para
este edital.

Art. 9º A verificação do vínculo requerido nesta Resolução será 
feita junto ao Sistema SIGAA.

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

Art. 10 Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes
para as representações que trata esta  Resolução, os discentes
regularmente  matriculados  nos  cursos  de  graduação  e  pós-
graduação vinculados ao ILACVN cujas matrículas se encontram
ativas no primeiro semestre letivo de 2019.

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

Art.  11  As  inscrições  para  cada  representação  que  trata  a
presente Resolução serão apresentadas em conjunto,  formando
uma chapa.

Art. 12 As inscrições de candidatos deverão ser feitas segundo
regras estabelecidas no Edital elaborado pela CEL-ILACVN. 

Parágrafo  único.  É  vedada  a  inscrição  de  representante  titular
e/ou suplente em mais de uma representação.

Art. 13 Findo o prazo para inscrições das chapas concorrentes, a
CEL-ILACVN reunir-se-á para deliberar sobre o deferimento das
inscrições de candidaturas, notificando os interessados por e-mail,
enviado ao correio eletrônico institucional.

Art. 14 Da decisão sobre o deferimento das candidaturas caberá
recurso à própria CEL-ILACVN, no prazo de 03 (três) dias úteis.

Art.  15  Após  o  recebimento  dos  recursos  indicados  no  artigo
anterior, a CEL-ILACVN deliberará sobre a homologação final das
candidaturas e publicará a lista de candidatos e de eleitores dos
respectivos pleitos.

Art. 16 Da deliberação da CEL-ILACVN sobre a homologação de
candidaturas  caberá  recurso  ao  CONSUNI-ILACVN,
suspendendo-se a eleição exclusivamente para as funções sub
judice.

Art.  17 Até o final do período de inscrições, conforme edital da
CEL-ILACVN,  os  candidatos  inscritos  poderão,  isolada  ou
conjuntamente, desistir da homologação da candidatura, mediante
requerimento  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  mensagem
originada de seu correio eletrônico institucional. 

Parágrafo único. o candidato remanescente, quando for o caso,
será notificado por e-mail, para exercer o direito de recomposição
da chapa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou em prazo
menor, se antes findar o período de inscrições.

Art.  18  Após  a  homologação  das  candidaturas  será  vedada  a
desistência voluntária dos candidatos. 

Parágrafo  único.  Ocorrendo  eventual  desligamento  da  UNILA,
será  notificado  o  candidato  remanescente,  para  que  exerça  o
direito  de  recomposição  da  chapa,  no  prazo  de  24  horas.  A
recomposição  da chapa deverá  ocorrer  até 03 (três)  dias úteis
antes do pleito, sob pena de anulação da homologação de sua
inscrição.

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

Art.  19  Considerar-se-á  como  Campanha  Eleitoral  o  período
compreendido entre a homologação e publicação dos pedidos de
registros de candidaturas pela CEL-ILACVN e a véspera do dia
da votação, conforme Calendário Eleitoral, estipulado no Edital.

Art.  20 Será tolerada propaganda desde que não interfira nas
atividades acadêmicas normais de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração.

§ 1º Não será tolerada propaganda:

6 de incitamento e atentado contra pessoas ou bens;

7 que implicar oferecimento, dádiva, promessas ou vantagens
de qualquer natureza; 

8 que vier a caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas;

9 que utilizar recursos financeiros ou materiais da UNILA; e

10 o  uso  dos  meios,  e-mails  e  sítios  institucionais  da
Universidade,  conforme  Instrução  Normativa  SECOM  No
01/2018,  publicada no  Boletim de Serviço  361,  de 29  de
junho de 2018.

§ 2º A CEL-ILACVN adotará medidas para advertir, impedir ou
fazer  cessar  imediatamente  a  propaganda  realizada  com
infração ao disposto neste artigo.

§  3º  Caso  o  candidato  Titular  ou  Suplente  não  atender  às
orientações previstas no § 1º ou às medidas adotadas pela CEL-
ILACVN, a ele será aplicada a pena de advertência e, em caso
de reincidência ou continuidade dessa irregularidade, poderá ser
aplicada a pena de cassação da candidatura da chapa.

Art.  21  No  período de  campanha eleitoral  será  permitido  aos
candidatos:

Visita às salas de aulas, mediante autorização pelo(a)  docente
responsável pela turma, no momento da visita;

Reuniões eleitorais para exposição do Programa de Trabalho;

Confecção de materiais de campanha;

Utilização de páginas virtuais, sendo vedado fazer  publicações,
comentários,  curtir   e compartilhar materiais relativos às chapas
no dia da votação.

Art. 22 Qualquer candidato poderá representar à CEL-ILACVN
relatando  fatos  e  indicando  provas  e  pedir  a  abertura  de
investigação  para  apurar  condutas  em  desacordo  com  esta
Resolução e com as normas vigentes na UNILA.

Art.  23 Pelo não cumprimento de quaisquer  dos artigos desta
Resolução  ou  às  medidas  adotadas  pela  CEL-  ILACVN,  será
aplicada a pena de advertência e, em caso de reincidência ou
continuidade dessa irregularidade, poderá ser aplicada a pena
de cassação da candidatura da chapa.

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

Art. 24 A votação acontecerá nas datas, horários, procedimentos
e  metodologias  estabelecidas  em Edital  elaborado  pela  CEL-
ILACVN. 

Art.  25 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito
obedecerá  à  ordem  alfabética  dos  nomes  dos  candidatos  às
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representações que tratam esta Resolução.

CAPÍTULO VII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art.  26  Para  a  representação  no  CONSUNI-ILACVN,  serão
consideradas eleitas: 

a) a  chapa  mas  votada  na  respectiva  representação
pleiteada  cujo  titular  seja  aluno  regular  de  algum dos
programas de pós-graduação do ILACVN;

b) a  chapa  mas  votada  na  respectiva  representação
pleiteada  cujo  titular  seja  aluno  regular  de  algum dos
cursos de graduação do ILACVN.

Parágrafo único. Em não havendo alguma chapa cujo titular seja
aluno  regular  de  algum  dos  programas  de  pós-graduação  do
ILACVN, considerar-se-ão eleitas as duas chapas com maiores
números de votos válidos.

Art. 27 Para a representação na Comissão Acadêmica de Ensino,
de Pesquisa e de Extensão considerar-se-á eleita a chapa com
maior número de votos válidos.

Art.  28 Havendo empate,  será considerada eleita  a  chapa cujo
titular tenha data de ingresso mais antiga em curso de graduação
ou pós-graduação do ILACVN e prevalecendo a situação, o de
maior idade.

Art. 29 A CEL-ILACVN estabelecerá os ritos de averiguação dos
votos,  bem como os prazos de homologação e divulgação dos
resultados oficiais dos processos eleitorais.

Art.  30  Os  resultados  serão  homologados  pelo  CONSUNI-
ILACVN, sendo encaminhados para publicação de portaria pela
Reitoria  da  Universidade  para  os  procedimentos  legais  de
nomeação e posse.

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 31 O Presidente e o Secretário da Comissão Eleitoral serão
escolhidos entre os membros nomeados.

Parágrafo único. É vedada qualquer remuneração ou vantagem
aos membros da Comissão Eleitoral pelos serviços prestados.

Art. 32 Compete à Comissão Eleitoral:

a) publicar editais;

b) elaborar  cronograma  das  etapas  do  processo,
resguardando os prazos estabelecidos pelo CONSUNI-
ILACVN para o processo eleitoral;

c) elaborar  a  metodologia  e  supervisionar  o  processo de
inscrição dos/as candidatos/as;

d) estabelecer  regras  e  tetos  relacionados  a  gastos  da
campanha e cobrar a prestação de contas;

e) compor as mesas eleitorais;

f) credenciar fiscais;

g) emitir instruções sobre a sistemática de votação;

h) confeccionar,  publicar,  distribuir  e  guardar  o  material
necessário ao processo eleitoral;

i) decidir sobre impugnações;

j) delegar  poderes  às  subcomissões  constituídas,  para
execução de tarefas específicas;

k) apurar os votos;

l) elaborar formulário para interposição de recursos;

m) publicar, no âmbito da ILACVN, por edital, os resultados
da eleição e proclamar os/as eleitos/as;

n) apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

Art. 33 O edital geral da eleição, que divulgará os requisitos, os
prazos  e  os  procedimentos  de  inscrição,  de  realização  de
campanha  e  da  votação,  juntamente  a  convocação  da
comunidade para os pleitos, deverá ser submetido à apreciação
e aprovação no CONSUNI-ILACVN antes de sua publicação.

Art.  34  O  edital  geral  da  eleição  deverá  ser  publicado  nas
diversas unidades acadêmicas e administrativas da UNILA com,
no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência ao dia da eleição.

Art. 35 As decisões da CEL-ILACVN serão tomadas por maioria
simples.

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

Art. 36 Poderá ser apresentado recurso em cada uma das fases
do  processo  eleitoral,  que  será  analisado,  deliberado  e
respondido  pela  CEL-ILACVN,  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos  no  cronograma  das  etapas  do  processo,
observados os dispostos nos artigos 14 a 16 desta resolução;

§ 1º Qualquer recurso deverá ser interposto pelo preenchimento
completo  de  formulário  próprio  elaborado  pela  CEL-ILACVN,
assinado  e  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  meio  de
mensagem  enviada  pelo  correio  institucional  para  o  correio
eletrônico  cel.ilacvn@unila.edu.br,  em  formato  PDF,  conforme
cronograma;

§ 2º O ingresso e a resposta dos recursos seguem o cronograma
do edital e deverão ser compatíveis com o período previsto para
todo o processo eleitoral, garantindo-se que as respostas sejam
formalizadas antes do início da próxima etapa do processo.

Art.  37  Todos  os  recursos  serão  analisados,  deliberados  e
respondidos pela CEL-ILACVN.

Art.  38  Das  decisões  da  CEL-ILACVN  cabe  recurso  ao
CONSUNI-ILACVN.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  39  Casos  omissos  serão  analisados  pelo  Conselho  do
Instituto.

Art.  40  Esta  resolução  entra  em  vigor  a  partir  da  data  de
publicação,  no  sítio  eletrônico  do  CONSUNI-ILACVN  ou  no
Boletim de Serviços, o que vier primeiro.

Foz do Iguaçu, 27 de março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

mailto:cel.ilacvn@unila.edu.br
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 Coordenação e Vice-Coordenação de cursos de graduação -
ILACVN

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A eleição será conduzida pelo Conselho do Instituto Latino
Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (CONSUNI-
ILACVN),  por  meio da  Comissão Eleitoral  Local  (CEL-ILACVN)
designada para essa finalidade.

Art.  2º  O processo eleitoral  para  os  cargos de  Coordenador  e
Vice-Coordenador  dos  cursos  de  graduação,  vinculados  ao
ILACVN,  será  organizado  pela  Comissão  Eleitoral  Local,
designada pela Portaria UNILA nº 81 de 22 de fevereiro de 2019,
e de acordo com as normativas estabelecidas nesta resolução.

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Biotecnologia; 

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Ciências
Biológicas – Ecologia e Biodiversidade;

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Ciências  da
Natureza – Biologia, Física e Química;

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Física;

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Matemática-
Licenciatura;

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Medicina; 

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Química-
Licenciatura;

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Saúde Coletiva;

Art.  3º  As  eleições  serão  realizadas  em  período  definido  em
calendário eleitoral, a ser publicado pela CEL-ILACVN.

Art. 4º A votação será feita por voto direto, secreto e eletrônico
através da plataforma SIG-Eleição.

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

Art. 5º O mandato dos Coordenadores e Vice-Coordenadores de
Curso terá duração de dois anos, contados da data de sua posse,
sendo permitida uma recondução.

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

Art. 6º São elegíveis para os cargos de Coordenador e de Vice-
Coordenador  de  Curso  de  Graduação  os  docentes  que,
cumulativamente1: 

Ocupem cargo efetivo da carreira do Magistério Superior
da UNILA; 

Pertencentes à área especifica do curso de graduação
para o qual pleiteiam candidaturas, conforme Anexo I;

Sejam lotados no ILACVN;

 Sejam  atuantes  no  Curso  de  Graduação  no  qual
pleiteiam candidatura;

1  Art.  5º,
Resolução COSUEN Nº 008, de 03 de julho de 2014.

Não  se  encontrem  em  situação  de  afastamento  das
atividades didáticas por período maior de 60 (sessenta)
dias no primeiro semestre letivo de 2019.

Art. 7º As listas nominais dos elegíveis constarão em Edital a ser
elaborado pela CEL-ILACVN.

Art. 8º Não são elegíveis os membros da CEL- ILACVN.

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

Art. 9º Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes
nos respectivos cursos de graduação do ILACVN, com os quais
tenham vínculo:

Os docentes ocupantes do cargo efetivo de Professor
do  Magistério  Superior  lotados  na  UNILA,  aos  quais
tenham  sido  atribuídas  atividades  pedagógicas  nos
componentes curriculares no segundo semestre letivo
de 2018 ou no primeiro semestre letivo de 2019, e que
não se encontrem em afastamento sem remuneração
no primeiro semestre letivo de 2019.

Os docentes temporariamente contratados pela UNILA,
com  contratos  vigentes,  aos  quais  tenham  sido
atribuídas  atividades  pedagógicas  nos  componentes
curriculares no segundo semestre letivo de 2018 ou no
primeiro semestre letivo de 2019.

Os discentes regularmente matriculados cuja matrícula
encontra-se ativa no primeiro semestre letivo de 2019.

§  1º  O  docente  ao  qual  tiverem  sido  atribuídas  atividades
pedagógicas  em  mais  de  um  curso  de  graduação  nos  dois
últimos semestres letivos possuirá direito a um voto por curso,
desde que no semestre de votação, esteja vinculado ao curso
em questão2.

§ 2º A CEL-ILACVN publicará no Boletim de Serviço a relação de
eleitores  aptos  a  votarem  nos  pleitos  regulados  por  esta
Resolução, no prazo do calendário eleitoral.

Art. 10 A cada eleitor será admitido o direito de voto uma única
vez, em cada eleição para a qual estiver habilitado.

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

Art.  11  As  inscrições  para  cada  cargo  que  trata  a  presente
Resolução  serão  apresentadas  em  conjunto,  formando  uma
chapa.

Art. 12 As inscrições de candidatos deverão ser feitas segundo
regras estabelecidas no Edital elaborado pela CEL-ILACVN. 

Parágrafo único. É vedada a inscrição de representante titular e/
ou vice em mais de uma representação.

Art. 13 Findo o prazo para inscrições das chapas concorrentes, a
CEL-ILACVN reunir-se-á para deliberar sobre o deferimento das
inscrições  de candidaturas,  notificando os interessados  por  e-
mail, enviado ao correio eletrônico institucional.

Ar.t 14 Da decisão sobre o deferimento das candidaturas caberá
recurso à própria CEL-ILACVN, no prazo de 03 (três) dias úteis.

Art.  15  Após  o  recebimento  dos  recursos  indicados  no  artigo

2
Resolução COSUEN Nº 017, de 09 de março de 2017.
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anterior, a CEL-ILACVN deliberará sobre a homologação final das
candidaturas e publicará a lista de candidatos e de eleitores dos
respectivos pleitos.

Art. 16 Da deliberação da CEL-ILACVN sobre a homologação de
candidaturas  caberá  recurso  ao  CONSUNI-ILACVN,
suspendendo-se a eleição exclusivamente para as funções sub
judice.

Art.  17 Até o final do período de inscrições, conforme edital da
CEL-ILACVN,  os  candidatos  inscritos  poderão,  isolada  ou
conjuntamente, desistir da homologação da candidatura, mediante
requerimento  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  mensagem
originada de seu correio eletrônico institucional. 

Parágrafo único. o candidato remanescente, quando for o caso,
será notificado por e-mail, para exercer o direito de recomposição
da chapa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou em prazo
menor, se antes findar o período de inscrições.

Art.  18  Após  a  homologação  das  candidaturas  será  vedada  a
desistência voluntária dos candidatos. 

Parágrafo  único.  Ocorrendo  eventual  desligamento  da  UNILA,
será  notificado  o  candidato  remanescente,  para  que  exerça  o
direito  de  recomposição  da  chapa,  no  prazo  de  24  horas.  A
recomposição  da chapa deverá  ocorrer  até 03 (três)  dias úteis
antes do pleito, sob pena de anulação da homologação de sua
inscrição.

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

Art.  19  Considerar-se-á  como  Campanha  Eleitoral  o  período
compreendido entre a homologação e publicação dos pedidos de
registros de candidaturas pela CEL-ILACVN e a véspera do dia da
votação, conforme Calendário Eleitoral, estipulado no Edital.

Art. 20 No período de campanha eleitoral fica proibido3:

a  veiculação  de  propaganda  de  qualquer  natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta,  fixação de placas,
estandartes,  faixas e assemelhados nos bens cujo uso
dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou
que a ele pertençam, e nos de uso comum;

a  confecção,  utilização,  distribuição  por  candidato,  ou
com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas,  brindes,  cestas  básicas  ou  quaisquer  outros
bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao
eleitor;

a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte  do  candidato,  exceto  nos  casos  de  calamidade
pública,  de  estado  de  emergência  ou  de  programas
sociais autorizados em lei;

a divulgação de propaganda mediante cartazes, camisas
e bonés;

a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de
urna;

o  uso  dos  meios,  e-mails  e  sítios  institucionais  da
Universidade, conforme Instrução Normativa SECOM No
01/2018, publicada no Boletim de Serviço 361, de 29 de
junho de 2018.

3  Arts. 13
a 15 da Resolução COSUEN Nº 008, de 03 de julho de 2014.

Parágrafo  único.  A  observância  do  descumprimento  deste
dispositivo  poderá  acarretar  na  anulação  da  candidatura  da
chapa.

Art.  21  No  período de  campanha eleitoral  será  permitido  aos
candidatos:

Visita  às  salas  de  aulas,  mediante  autorização  pelo(a)
docente responsável pela turma, no momento da visita;

Reuniões  eleitorais  para  exposição  do  Programa  de
Trabalho;

Confecção de folders, folhetos e broches;

Utilização  de  páginas  virtuais,  sendo  vedado  fazer
publicações,   comentários,   curtir   e compartilhar materiais
relativos às chapas no dia da votação.

Art. 22 Qualquer candidato poderá representar à CEL-ILACVN
relatando  fatos  e  indicando  provas  e  pedir  a  abertura  de
investigação  para  apurar  condutas  em  desacordo  com  esta
Resolução e com as normas vigentes na UNILA.

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

Art. 23 A votação acontecerá nas datas, horários, procedimentos
e  metodologias  estabelecidas  em Edital  elaborado  pela  CEL-
ILACVN. 

Art.  24 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito
obedecerá  à  ordem  alfabética  dos  nomes  dos  candidatos  à
função de coordenador de curso.

Art.  25 Pelo não cumprimento de quaisquer  dos artigos desta
Resolução  ou  às  medidas  adotadas  pela  CEL-  ILACVN,  será
aplicada a pena de advertência e, em caso de reincidência ou
continuidade dessa irregularidade, poderá ser aplicada a pena
de cassação da candidatura da chapa.

CAPÍTULO VIII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 26 Para a totalização dos votos de cada chapa, a apuração
dos  votos  obedecerá  a  técnica  da  proporcionalidade,  sendo
atribuído à categoria docente o peso eleitoral de 70% (setenta
por cento) e à categoria discente o peso eleitoral de 30% (trinta
por cento).

Art.  27 Nos pleitos eleitorais normatizados por esta resolução,
será utilizada a seguinte fórmula:

VFi = 0,70xPi / P + 0,30xEi / E

sendo:

VFi : índice que indicará a classificação final da chapa “i”;

Pi : número de votos válidos da categoria docente para a chapa
“i”;

P: número total de votos válidos da categoria docente;

Ei : número de votos válidos da categoria discente para a chapa
“i”;

E: número total de votos válidos da categoria discente.

Parágrafo único: O índice que indicará a classificação final de
cada  chapa,  VFi,  será  calculado  até  a  sexta  decimal,  sem
arredondamentos.
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Art.  28 Será  considerada eleita  a  chapa que obtiver  a  maioria
índice VFi no respectivo cargo pleiteado.

Art. 29 Havendo empate4,  será considerada eleita a chapa cujo
titular tiver a maior titulação;

Art. 30 Persistindo o empate, será considerada eleita a chapa cujo
titular  seja  o  mais  antigo  no  magistério  superior  no  ILACVN e
prevalecendo a situação, o de maior idade.

Art. 31 A CEL-ILACVN estabelecerá os ritos de averiguação dos
votos,  bem como os prazos de homologação e divulgação dos
resultados oficiais dos processos eleitorais.

Art.  32  Os  resultados  serão  homologados  pelo  CONSUNI-
ILACVN, sendo encaminhados para publicação de portaria pela
Reitoria  da  Universidade  para  os  procedimentos  legais  de
nomeação e posse.

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 33 O Presidente e o Secretário da Comissão Eleitoral serão
escolhidos entre os membros nomeados.

Parágrafo único. É vedada qualquer remuneração ou vantagem
aos membros da Comissão Eleitoral pelos serviços prestados.

Art. 34 Compete à Comissão Eleitoral:

a) publicar editais;

b) elaborar  cronograma  das  etapas  do  processo,
resguardando os prazos estabelecidos pelo CONSUNI-
ILACVN para o processo eleitoral;

c) elaborar  a  metodologia  e  supervisionar  o  processo de
inscrição dos/as candidatos/as;

d) estabelecer  regras  e  tetos  relacionados  a  gastos  da
campanha e cobrar a prestação de contas;

e) compor as mesas eleitorais;

f) credenciar fiscais;

g) emitir instruções sobre a sistemática de votação;

h) confeccionar,  publicar,  distribuir  e  guardar  o  material
necessário ao processo eleitoral;

i) decidir sobre impugnações;

j) delegar  poderes  às  subcomissões  constituídas,  para
execução de tarefas específicas;

k) apurar os votos;

l) elaborar formulário para interposição de recursos;

m) publicar, no âmbito da ILACVN, por edital, os resultados
da eleição e proclamar os/as eleitos/as;

n) apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

Art. 35 O edital geral da eleição, que divulgará os requisitos, os
prazos  e  os  procedimentos  de  inscrição,  de  realização  de
campanha  e  da  votação,  juntamente  a  convocação  da
comunidade para os pleitos, deverá ser submetido à apreciação e
aprovação no CONSUNI-ILACVN antes de sua publicação.

Art. 36 O edital geral da eleição deverá ser publicado nas diversas

4  Arts. 10
da Resolução COSUEN Nº 008, de 03 de julho de 2014.

unidades  acadêmicas  e  administrativas  da  UNILA  com,  no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência ao dia da eleição.

Art. 37 As decisões da CEL-ILACVN serão tomadas por maioria
simples.

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

Art. 38 Poderá ser apresentado recurso em cada uma das fases
do  processo  eleitoral,  que  será  analisado,  deliberado  e
respondido  pela  CEL-ILACVN,  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos  no  cronograma  das  etapas  do  processo,
observados os dispostos nos artigos 14 a 16 desta resolução;

§ 1º Qualquer recurso deverá ser interposto pelo preenchimento
completo  de  formulário  próprio  elaborado  pela  CEL-ILACVN,
assinado  e  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  meio  de
mensagem  enviada  pelo  correio  institucional  para  o  correio
eletrônico  cel.ilacvn@unila.edu.br,  em  formato  PDF,  conforme
cronograma;

§ 2º O ingresso e a resposta dos recursos seguem o cronograma
do edital e deverão ser compatíveis com o período previsto para
todo o processo eleitoral, garantindo-se que as respostas sejam
formalizadas antes do início da próxima etapa do processo.

Art.  39  Todos  os  recursos  serão  analisados,  deliberados  e
respondidos pela CEL-ILACVN.

Art.  40  Das  decisões  da  CEL-ILACVN  cabe  recurso  ao
CONSUNI-ILACVN.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  41  Casos  omissos  serão  analisados  pelo  Conselho  do
Instituto.

Art.  42  Esta  resolução  entra  em  vigor  a  partir  da  data  de
publicação,  no  sítio  eletrônico  do  CONSUNI-ILACVN  ou  no
Boletim de Serviços, o que vier primeiro.

Foz do Iguaçu, 27 de Março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

Anexo I – Tabela de correlação de Cursos e Áreas

Curso
Podem  ser  candidatos
docentes das áreas de:

Biotecnologia - Biologia

Ciências  Biológicas  –
Ecologia  e
Biodiversidade

- Biologia

Ciências da Natureza –
Biologia,  Física  e
Química

- Biologia

- Física

- Química

Engenharia Física - Física

Matemática  - - Matemática

mailto:cel.ilacvn@unila.edu.br
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Licenciatura

Medicina - Medicina

Química - Licenciatura - Química

Saúde Coletiva - Saúde Coletiva

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

 Coordenação e Vice-Coordenação dos Centros Interdisciplinares
- ILACVN

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A eleição será conduzida pelo Conselho do Instituto Latino
Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  (CONSUNI-
ILACVN),  por  meio da  Comissão Eleitoral  Local  (CEL-ILACVN)
designada para essa finalidade.

Art.  2º  O processo eleitoral  para  os  cargos de  Coordenador  e
Vice-Coordenador  dos  Centros  Interdisciplinares,  vinculados  ao
ILACVN,  serão  organizados  pela  Comissão  Eleitoral  Local,
designada pela Portaria UNILA nº 81 de 22 de fevereiro de 2019,
e de acordo com as normativas estabelecidas nesta resolução.

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Centro
Interdisciplinar de Ciências da Natureza (CICN);

Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Centro
Interdisciplinar de Ciências da Vida (CICV);

Art.  3º  As  eleições  serão  realizadas  em  período  definido  em
calendário eleitoral, a ser publicado pela CEL-ILACVN.

Art. 4º A votação será feita por voto direto, secreto e eletrônico
através da plataforma SIG-Eleição.

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

Art. 5º O mandato dos Coordenadores e Vice-Coordenadores dos
Centros Interdisciplinares terá duração de dois anos, contados da
data de sua posse, sendo permitida uma recondução.

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

Art.  6º  São  elegíveis  para  os  cargos  de  Coordenador  e  Vice-
Coordenador do CICN, docentes do quadro ativo permanente com
titulação mínima de mestre,  lotados no ILACVN, e alocados no
CICN, ao qual se vinculam as áreas de Ciências Exatas5;

Art.  7º  São  elegíveis  para  os  cargos  de  Coordenador  e  Vice-
Coordenador do CICV, docentes do quadro ativo permanente com
titulação mínima de mestre,  lotados no ILACVN, e alocados no
CICV, ao qual se vinculam as áreas de Ciências Biológicas e da
Saúde6;

Art. 8º As listas nominais dos elegíveis constarão em Edital a ser
elaborado pela CEL-ILACVN.

5  Art.  25,  inciso  I,  do
Regimento Interno do ILACVN.

6  Art.  25,  inciso  II,  do
Regimento Interno do ILACVN.

Art. 9º Não são elegíveis os membros da CEL- ILACVN.

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

Art. 10 Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes
para o Cargo de Coordenador e Vice-Coordenador do CICN:

Docentes do quadro ativo permanente e temporário lotados
no ILACVN e alocados no CICN,  vinculados às Áreas de
Educação, Física, de Matemática e de Química.

Técnicos  Administrativos  em Educação  (TAEs)  do  quadro
ativo permanente em exercício no âmbito do ILACVN.

Discentes  regularmente  matriculados  nos  cursos  de
graduação e pós-graduação vinculados ao CICN, a saber:
Ciências  da  Natureza  –  Biologia,  Física  e  Química;
Engenharia  Física;  Matemática;  Química;  e  Mestrado  em
Física Aplicada.

Art. 11 Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes
para o Cargo de Coordenador e Vice-Coordenador do CICV:

Docentes do quadro ativo permanente e temporário lotados no
ILACVN e alocados no CICV, vinculados às Áreas de Ciências
Biológicas, de Medicina e de Saúde Coletiva.

TAEs do quadro ativo permanente em exercício no âmbito  do
ILACVN.

Discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação e
pós-graduação  vinculados  ao  CICV,  a  saber:  Biotecnologia;
Ciências  Biológicas  –  Ecologia  e  Biodiversidade;  Medicina;
Saúde  Coletiva;  Mestrado  em  Biociências;  Mestrado  em
Biodiversidade  Neotropical;  e  Residência  Multiprofissional  em
Saúde da Família.

Art. 12 A cada eleitor será admitido o direito de voto uma única
vez, em cada eleição para a qual estiver habilitado.

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

Art.  13  As  inscrições  para  cada  cargo  que  trata  a  presente
Resolução  serão  apresentadas  em  conjunto,  formando  uma
chapa.

Art. 14 As inscrições de candidatos deverão ser feitas segundo
regras estabelecidas no Edital elaborado pela CEL-ILACVN. 

Parágrafo único. É vedada a inscrição de representante titular e/
ou vice em mais de uma representação.

Art. 15 Findo o prazo para inscrições das chapas concorrentes, a
CEL-ILACVN reunir-se-á para deliberar sobre o deferimento das
inscrições  de candidaturas,  notificando os interessados  por  e-
mail, enviado ao correio eletrônico institucional.

Art. 16 Da decisão sobre o deferimento das candidaturas caberá
recurso à própria CEL-ILACVN, no prazo de 03 (três) dias úteis.

Art.  17  Após  o  recebimento  dos  recursos  indicados  no  artigo
anterior,  a  CEL-ILACVN deliberará  sobre  a  homologação final
das candidaturas e publicará a lista de candidatos e de eleitores
dos respectivos pleitos.

Art. 18 Da deliberação da CEL-ILACVN sobre a homologação de
candidaturas  caberá  recurso  ao  CONSUNI-ILACVN,
suspendendo-se a eleição exclusivamente para as funções sub
judice.
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Art. 19 Até o final do período de inscrições, conforme edital da
CEL-ILACVN,  os  candidatos  inscritos  poderão,  isolada  ou
conjuntamente, desistir da homologação da candidatura, mediante
requerimento  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  mensagem
originada de seu correio eletrônico institucional. 

Parágrafo único. o candidato remanescente, quando for o caso,
será notificado por e-mail, para exercer o direito de recomposição
da chapa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou em prazo
menor, se antes findar o período de inscrições.

Art.  20  Após  a  homologação  das  candidaturas  será  vedada  a
desistência voluntária dos candidatos. 

Parágrafo  único.  Ocorrendo  eventual  desligamento  da  UNILA,
será  notificado  o  candidato  remanescente,  para  que  exerça  o
direito  de  recomposição  da  chapa,  no  prazo  de  24  horas.  A
recomposição  da chapa deverá  ocorrer  até 03 (três)  dias úteis
antes do pleito, sob pena de anulação da homologação de sua
inscrição.

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

Art.  21  Considerar-se-á  como  Campanha  Eleitoral  o  período
compreendido entre a homologação e publicação dos pedidos de
registros de candidaturas pela CEL-ILACVN e a véspera do dia da
votação, conforme Calendário Eleitoral, estipulado no Edital.

Art.  22  Será  tolerada  propaganda  desde  que  não  interfira  nas
atividades acadêmicas normais de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração.

§ 1º Não será tolerada propaganda:

de incitamento e atentado contra pessoas ou bens;

que  implicar  oferecimento,  dádiva,  promessas  ou
vantagens de qualquer natureza; 

que  vier  a  caluniar,  difamar  ou  injuriar  quaisquer
pessoas;

que utilizar recursos financeiros ou materiais da UNILA; e

o  uso  dos  meios,  e-mails  e  sítios  institucionais  da
Universidade, conforme Instrução Normativa SECOM No
01/2018, publicada no Boletim de Serviço 361, de 29 de
junho de 2018.

§ 2º  A CEL-ILACVN adotará medidas para  advertir,  impedir  ou
fazer cessar imediatamente a propaganda realizada com infração
ao disposto neste artigo.

§ 3º Caso o candidato a Coordenador ou Vice-Coordenador não
atender às orientações previstas no § 1º ou às medidas adotadas
pela CEL-ILACVN, a ele será aplicada a pena de advertência e,
em caso  de  reincidência  ou  continuidade  dessa  irregularidade,
poderá  ser  aplicada  a  pena  de  cassação  da  candidatura  da
chapa.

Art.  23  No  período  de  campanha  eleitoral  será  permitido  aos
candidatos:

Visita  às salas de  aulas,  mediante  autorização pelo(a)
docente responsável pela turma, no momento da visita;

Reuniões  eleitorais  para  exposição  do  Programa  de
Trabalho;

Confecção de materiais de campanha;

Utilização  de  páginas  virtuais,  sendo  vedado  fazer
publicações,    comentários,    curtir    e  compartilhar
materiais relativos às chapas no dia da votação.

É vedada boca de urna (repetir nos demais)

Art.  24 Qualquer candidato poderá representar à CEL-ILACVN
relatando  fatos  e  indicando  provas  e  pedir  a  abertura  de
investigação  para  apurar  condutas  em  desacordo  com  esta
Resolução e com as normas vigentes na UNILA.

Art.25  Pelo  não  cumprimento  de  quaisquer  dos  artigos  desta
Resolução  ou  às  medidas  adotadas  pela  CEL-  ILACVN,  será
aplicada a pena de advertência e, em caso de reincidência ou
continuidade dessa irregularidade, poderá ser aplicada a pena
de cassação da candidatura da chapa.

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

Art. 26 A votação acontecerá nas datas, horários, procedimentos
e  metodologias  estabelecidas  em Edital  elaborado  pela  CEL-
ILACVN. 

Art.  27 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito
obedecerá  à  ordem  alfabética  dos  nomes  dos  candidatos  à
função de coordenador de Centro.

CAPÍTULO VII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 28 Para a totalização dos votos de cada chapa, a apuração
dos  votos  obedecerá  a  técnica  da  proporcionalidade,  sendo
atribuído à categoria docente o peso eleitoral de 70% (setenta
por cento), à categoria discente o peso eleitoral de 15% (quinze
por  cento)  e  à  categoria  dos  TAEs  o  peso  eleitoral  de  15%
(quinze por cento). 

Art.  29 Nos pleitos eleitorais normatizados por esta resolução,
será utilizada a seguinte fórmula:

VFi = 0,70xPi / P + 0,15xTi / T + 0,15xEi / E

sendo:

VFi : índice que indicará a classificação final da chapa “i”;

Pi : número de votos válidos da categoria docente para a chapa
“i”;

P: número total de votos válidos da categoria docente;

Ti : número de votos válidos da categoria dos TAEs para a chapa
“i”;

T: número total de votos válidos da categoria dos TAEs;

Ei : número de votos válidos da categoria discente para a chapa
“i”;

E: número total de votos válidos da categoria discente.

Parágrafo único: O índice que indicará a classificação final de
cada  chapa,  VFi,  será  calculado  até  a  sexta  decimal,  sem
arredondamentos.

Art.  30 Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria
índice VFi no respectivo cargo pleiteado.

Art. 31 Havendo empate, será considerada eleita a chapa cujo
titular tiver a maior titulação;

Art. 32 Persistindo o empate, será considerada eleita a chapa
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cujo titular seja o mais antigo professor no magistério superior na
UNILA.

Art. 33 Mantido o empate, será considerada eleita a chapa cujo
titular seja o mais antigo no magistério superior e prevalecendo a
situação, o de maior idade.

Art. 34 A CEL-ILACVN estabelecerá os ritos de averiguação dos
votos,  bem como os prazos de homologação e divulgação dos
resultados oficiais dos processos eleitorais.

Art.  35  Os  resultados  serão  homologados  pelo  CONSUNI-
ILACVN, sendo encaminhados para publicação de portaria pela
Reitoria  da  Universidade  para  os  procedimentos  legais  de
nomeação e posse.

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 36 O Presidente e o Secretário da Comissão Eleitoral serão
escolhidos entre os membros nomeados.

Parágrafo único. É vedada qualquer remuneração ou vantagem
aos membros da Comissão Eleitoral pelos serviços prestados.

Art. 37 Compete à Comissão Eleitoral:

publicar editais;

elaborar  cronograma  das  etapas  do  processo,
resguardando os prazos estabelecidos pelo CONSUNI-
ILACVN para o processo eleitoral;

elaborar  a  metodologia  e  supervisionar  o  processo de
inscrição dos/as candidatos/as;

estabelecer  regras  e  tetos  relacionados  a  gastos  da
campanha e cobrar a prestação de contas;

compor as mesas eleitorais;

credenciar fiscais;

emitir instruções sobre a sistemática de votação;

confeccionar,  publicar,  distribuir  e  guardar  o  material
necessário ao processo eleitoral;

decidir sobre impugnações;

delegar  poderes  às  subcomissões  constituídas,  para
execução de tarefas específicas;

apurar os votos;

elaborar formulário para interposição de recursos;

publicar, no âmbito da ILACVN, por edital, os resultados
da eleição e proclamar os/as eleitos/as;

apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

Art. 38 O edital geral da eleição, que divulgará os requisitos, os
prazos  e  os  procedimentos  de  inscrição,  de  realização  de
campanha  e  da  votação,  juntamente  a  convocação  da
comunidade para os pleitos, deverá ser submetido à apreciação e
aprovação no CONSUNI-ILACVN antes de sua publicação.

Art. 39 O edital geral da eleição deverá ser publicado nas diversas
unidades  acadêmicas  e  administrativas  da  UNILA  com,  no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência ao dia da eleição.

Art. 40 As decisões da CEL-ILACVN serão tomadas por maioria
simples.

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

Art. 41 Poderá ser apresentado recurso em cada uma das fases
do  processo  eleitoral,  que  será  analisado,  deliberado  e
respondido  pela  CEL-ILACVN,  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos  no  cronograma  das  etapas  do  processo,
observados os dispostos nos artigos 16 a 18 desta resolução;

§ 1º Qualquer recurso deverá ser interposto pelo preenchimento
completo  de  formulário  próprio  elaborado  pela  CEL-ILACVN,
assinado  e  encaminhado  à  CEL-ILACVN,  por  meio  de
mensagem  enviada  pelo  correio  institucional  para  o  correio
eletrônico  cel.ilacvn@unila.edu.br,  em  formato  PDF,  conforme
cronograma;

§ 2º O ingresso e a resposta dos recursos seguem o cronograma
do edital e deverão ser compatíveis com o período previsto para
todo o processo eleitoral, garantindo-se que as respostas sejam
formalizadas antes do início da próxima etapa do processo.

Art.  42  Todos  os  recursos  serão  analisados,  deliberados  e
respondidos pela CEL-ILACVN.

Art.  43  Das  decisões  da  CEL-ILACVN  cabe  recurso  ao
CONSUNI-ILACVN.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  44  Casos  omissos  serão  analisados  pelo  Conselho  do
Instituto.

Art.  45  Esta  resolução  entra  em  vigor  a  partir  da  data  de
publicação,  no  sítio  eletrônico  do  CONSUNI-ILACVN  ou  no
Boletim de Serviços, o que vier primeiro.

Foz do Iguaçu, 27 de Março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

PORTARIA PROGRAD-UNILA Nº 014/2019, DE 02 DE ABRIL
DE 2019

O  Pró-Reitor  de  Graduação  da  Universidade  Federal  da
Integração Latino-Americana – UNILA, designado pela Portaria
UNILA  nº  394/2017,  de  30  de  junho  de  2017,  conforme
competências delegadas pela Portaria UNILA nº 042/2017, de 25
de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO a Portaria PROGRAD/UNILA nº 046/2018, de
14 de setembro de 2018,  publicada no Boletim de Serviço nº
385, de 14 de setembro de 2018, 
RESOLVE:
Art.  1º  Prorrogar  a  partir  do  primeiro  semestre  de  2019,  a
designação do Grupo de Trabalho de elaboração de Propostas
de Reestruturação Curricular do Ciclo Comum de Estudos, pelo
prazo de até 18 de outubro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Foz do Iguaçu, 02 de abril de 2019.

LÚCIO FLÁVIO GROSS FREITAS
Pró-Reitor de Graduação 

mailto:cel.ilacvn@unila.edu.br
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junho de 2019, 
onde se lê: 
Art. 1º Alterar as Portarias PROGRAD-UNILA no 015/2019
de 27 de abril de 2018, publicada no Boletim de serviço no
346 de 04 de maio de 2018, Que designou os membros
para constituírem o Colegiado do Curso de graduação em
Relações  Internacionais  e  Integração,  grau  bacharelado,
nos  termos  da  Resolução  COSUEN  No  007/2014,  que
passará a vigorar com a seguinte composição:
Leia-se:
Art. 1º Alterar a Portaria PROGRAD-UNILA nº 015/2019 de 08
de abril de 2019, publicada no Boletim de serviço nº 437 de 10
de abril de 2019, que designou os membros para constituírem
o  Colegiado  do  Curso  de  graduação  em  Relações
Internacionais e Integração, grau bacharelado, nos termos da
Resolução COSUEN Nº 007/2014, que passará a vigorar

com a seguinte composição: 

CARLA VERMEULEN CARVALHO GRADE

EDITAL CEL Nº. 014, DE 03 DE JULHO DE 2019

A  Comissão  Eleitoral  Local  (CEL),  do  Instituto  Latino-
Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
instituída pelas Portarias UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22
de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019, publicadas
nos Boletins de Serviços UNILA nº. 426 e nº. 443, torna
público  o  presente  edital,  que  divulga  o  resultado
preliminar  das  candidaturas  deferidas  e  indeferidas  aos
processos  eleitorais  para  a  Coordenação  e  Vice-
Coordenação  dos  Centros  Interdisciplinares  do  Instituto
Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza
(ILACVN),  nos  termos do  Estatuto  da  Universidade,  do
Regimento Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04,
de  27  de  março  de  2019,  do  Conselho  do  ILACVN
(CONSUNI); e do Edital CEL nº. 011, de 28 de junho de
2019, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435 e
nº. 458.

1. Do resultado preliminar das inscrições de candidaturas
1.1. Não houve indeferimento de chapas inscritas.
1.2.  À  Coordenação  e  Vice-Coordenação  dos  Centros
Interdisciplinares  do  ILACVN  ficam  deferidas  as
candidaturas a seguir:

Centro Interdisciplinar Chapas inscritas
Situaçã

o

Ciências da Natureza (CICN)
Chapa  01:  Márcia  Regina  Becker  (coordenadora)  e
Marcelo Gonçalves Hönnicke (vice-coordenador)

Defer
ida

Ciências da Vida (CICV)
Chapa  01:  Antonio  Machado  Felisberto  Junior
(coordenador) e Wagner Antonio Chiba de Castro (vice-
coordenador)

Defer
ida

2. Dos recursos administrativos
2.1.  As condições e prazos para submissão de recurso
administrativo  ao  deferimento  das  chapas  inscritas  são
aqueles dispostos no Edital CEL nº. 011/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

EDITAL CEL Nº. 015, DE 03 DE JULHO DE 2019

A  Comissão  Eleitoral  Local  (CEL),  do  Instituto  Latino-
Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
instituída pelas Portarias UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22
de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019, publicadas
nos Boletins de Serviços UNILA nº. 426 e nº. 443, torna
público o presente edital, que divulga o resultado final dos

processos  eleitorais  para  a  Coordenação  e  Vice-
Coordenação dos cursos de graduação do Instituto Latino-
Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
nos termos do Estatuto da Universidade,  do Regimento
Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04, de 27 de
março de 2019, do Conselho do ILACVN (CONSUNI); e
do Edital CEL nº. 01, de 24 de maio de 2019, publicados
nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435 e nº. 448.

1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.1. Não houve recursos administrativos submetidos, nas
condições e prazos dispostos no Edital CEL/ILACVN nº.
01/2019,  em  contestação  ao  resultado  preliminar
divulgado pelo Edital CEL/ILACVN nº. 012/2019.

2. DO RESULTADO FINAL
2.1.  Ratificam-se  os  resultados  publicados  pelo  Edital
CEL/ILACVN nº. 012/2019, sendo estes considerados os
resultados  finais  dos  processos  eleitorais  para  a
Coordenação  e  Vice-Coordenação  dos  cursos  de
graduação, do Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021.

3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1.  As condições e prazos para a prestação de contas
das  chapas  vencedoras  estão  dispostos  no  item  5  do
Edital CEL/ILACVN nº. 01/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

EDITAL CEL Nº. 016, DE 03 DE JULHO DE 2019

A  Comissão  Eleitoral  Local  (CEL),  do  Instituto  Latino-
Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
instituída pelas Portarias UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22
de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019, publicadas
nos Boletins de Serviços UNILA nº. 426 e nº. 443, torna
público o presente edital, que divulga o resultado final dos
processos eleitorais complementares para a Coordenação
e Vice-Coordenação dos cursos de graduação do Instituto
Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza
(ILACVN),  nos  termos do  Estatuto  da  Universidade,  do
Regimento Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04,
de  27  de  março  de  2019,  do  Conselho  do  ILACVN
(CONSUNI); e do Edital CEL nº. 04, de 06 de junho de
2019, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435 e
nº. 451.

1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.1. Não houve recursos administrativos submetidos, nas
condições e prazos dispostos no Edital CEL/ILACVN nº.
04/2019,  em  contestação  ao  resultado  preliminar
divulgado pelo Edital CEL/ILACVN nº. 013/2019.

2. DO RESULTADO FINAL
2.1.  Ratificam-se  os  resultados  publicados  pelo  Edital
CEL/ILACVN nº. 013/2019, sendo estes considerados os
resultados finais dos processos eleitorais complementares
para a Coordenação e Vice-Coordenação dos cursos de
graduação, do Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021.

3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1.  As condições e prazos para a prestação de contas
das  chapas  vencedoras  estão  dispostos  no  item  5  do
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(PROINT)  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-
AMERICANA (UNILA), com base na Portaria n° 798/2015, e considerando a
Resolução CONSUN n° 29/2014 e o edital 07/2019 publicado em 10 de
julho de 2019; torna público

Art.  1  O  resultado  final  da  seleção  para  o  Programa  de  Mobilidade
Internacional para o segundo semestre de 2019.

MESTRADO – América Latina

Nome Completo Situação

Angelica Paola Santamaria Alvarado Aprovado

GRADUAÇÃO – América Latina

Nome Completo Situação

Roxana Borda Mamani Aprovado

Renan Carneiro Costa Aprovada

Leo Valdez Alves da Silva Aprovada

Pedro João Carlos Cavallari Aprovada

Carlos Iandro Almeida de Oliveira Aprovado

Amanda Goncalves Carneiro Reserva

Hella Alicia Ortiz Bachen Reserva

Julia Lima da Silva Reserva

Milena Karoline de Moura Melo Reserva

Kimberly Victoria Pertile Reserva

GRADUAÇÃO – Europa

Nome Completo Situação

Sabrina Masseron Sell Aprovada

Ariadne Taissa Dias Pires Ferreira Reserva

RODRIGO LUIZ MEDEIROS DA SILVA
6 de agosto de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E
HISTÓRIA

EDITAL Nº 34/2019/PPGIELA

A  COORDENADORA  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR  EM  ESTUDOS  LATINO-AMERICANOS  (PPGIELA)  da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), designada
pela Portaria UNILA nº 559/2018, publicada no boletim de serviço nº 375
de 15 de agosto de 2018, no uso de suas atribuições, torna pública, pelo
presente edital, a homologação das inscrições para concessão de auxílio
financeiro  para  participação  em  eventos  acadêmicos,  mobilidade
acadêmica e participação em cursos e disciplinas de outros programas de
pós-graduação  para  discentes  do  programa  de  pós-graduação
interdisciplinar em estudos latino-americanos.

1.        DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

DISCENTE MODALIDADE

ALICIA VANESSA REYES LONDOÑO MOBILIDADE ACADÊMICA

DALIA MERCEDES ESPINO VEGAS PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS

JONAS MATEUS FERREIRA ARAUJO MOBILIDADE ACADÊMICA

LINA SOFIA MORA RIOS PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS

MARIA BETANIA HERNÁNDEZ JIMENEZ PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS

ROGER ADAN CHAMBI MAYTA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS

LAURA JANAINA DIAS AMATO
6 de agosto de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA
VIDA E DA NATUREZA

EDITAL Nº 23/2019/CEL-ILACVN

A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL (CEL), DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO
DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (ILACVN), instituída pelas Portarias
UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019,
publicadas nos Boletins de Serviços UNILA nº. 426 e nº. 443, torna público
o presente edital, que divulga o resultado final dos processos eleitorais
para a Coordenação e Vice-Coordenação dos Centros Interdisciplinares do
Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
nos termos do Estatuto da Universidade, do Regimento Geral da UNILA,
da Resolução ILACVN nº. 04, de 27 de março de 2019, do Conselho do
ILACVN (CONSUNI); e do Edital CEL nº. 011, de 28 de junho de 2019,
publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 435 e nº. 458.

1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.1.  Não houve  recursos  administrativos  submetidos,  nas  condições  e
prazos dispostos no Edital CEL/ILACVN nº. 011/2019, em contestação ao
resultado preliminar divulgado pelo Edital CEL/ILACVN nº. 022/2019.

2. DO RESULTADO FINAL
2.1.  Ratificam-se  os  resultados  publicados  pelo  Edital  CEL/ILACVN  nº.
022/2019, sendo estes considerados os resultados finais dos processos
eleitorais  para  a  Coordenação  e  Vice-Coordenação  dos  Centros
Interdisciplinares, do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza (ILACVN), para o período 2019-2021.

3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1.  As  condições  e  prazos  para  a  prestação  de  contas  das  chapas
vencedoras estão dispostos no item 5 do Edital CEL/ILACVN nº. 011/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
9 de agosto de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA,
INFRAESTRUTURA E TERRITÓRIO

EDITAL Nº 1/2019/PPGIES

O  COORDENADOR  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR  EM  ENERGIA  &  SUSTENTABILIDADE  (PPGIES)  da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), nomeado
pela portaria nº 302/2019/gr/unila, publicada no boletim de serviço nº
449, de 31 de maio de 2019, torna público a lista preliminar dos inscritos
no edital  01/2019 –  PPGIES,  abertura  do processo  seletivo de alunos
regulares  para  o  curso  de  mestrado  Interdisciplinar  em  Energia  &
Sustentabilidade no segundo semestre letivo do ano de 2019.

NOME INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA

1
ADRIEL RODRIGUES DA 
SILVA

HOMOLOGADA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 23/2019 - CEL/ILACVN (10.01.06.03.04.05) 

 23422.010545/2019-16Nº do Protocolo:
Foz do Iguaçu-PR, 09 de Agosto de 2019

Às 13h00 do dia 09 de agosto de 2019 foi realizada a 23ª (vigésima terceira) reunião ordinária do ano da
Comissão Eleitoral Local (CEL), do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN),
instituída pelas Portarias UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019, publicadas
nos Boletins de Serviços UNILA nº. 426 e nº. 443, na sala G-101-1, prédio Ginásio do campus Jardim
Universitário. Estavam presentes à reunião a servidora Eralcilene Moreira Terezio, na qualidade de presidente; a
servidora Adriana Flores de Almeida, na qualidade de vice-presidente; os servidores Celso Garcia Paula Junior e
Erwin Becker Marques, na qualidade de representantes dos Técnico-Administrativos em Educação (TAE’s); os
servidores Henrique Cesar Almeida e Jorge Luis Maria Ruiz, na qualidade de representantes docentes. Os
membros da Comissão reuniram-se para discutir os seguintes pontos de pauta: i) Eleições das coordenações dos

: após constatar a inexistência de recursosCentros Interdisciplinares do ILACVN para o período 2019 a 2021
administrativos submetidos nas condições e prazos dispostos no Edital CEL-ILACVN nº. 011/2019, publicado no
Boletim de Serviço UNILA nº. 458, decidiu-se por ratificar os votos apurados e divulgados pelo Edital CEL nº.
022/2019, publicado no Boletim de Serviço UNILA nº. 467, bem como divulgar o resultado final das eleições das
coordenações dos Centros Interdisciplinares do ILACVN para o período 2019 a 2021, ficando eleitas as chapas
relacionadas a seguir, por obterem a quantidade mínima de votos válidos necessários: Ciências da Natureza
(CICN): Chapa 01: Márcia Regina Becker (coordenadora) e Marcelo Gonçalves Hönnicke (vice-coordenador);
Ciências da Vida (CICV): Chapa 01: Antonio Machado Felisberto Junior (coordenador) e Wagner Antonio Chiba
de Castro (vice-coordenador), abrindo-se prazo para a prestação de contas das campanhas eleitorais das chapas
vencedoras nas condições dispostas no regulamento, o que resultou no Edital CEL/ILACVN nº. 023/2019, cuja
redação e publicação foi autorizada por unanimidade, após consulta prévia e eletrônica da versão final por todos
os membros da CEL. Não havendo mais pontos de pauta a tratar, encerrou-se a reunião às 14h00 horas, sendo
lavrada esta Ata, assinada por mim, Erwin Becker Marques, Secretário da CEL; e pela presidente da CEL.

(Assinado eletronicamente em 09/08/2019 12:32)
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 1118217

(Assinado eletronicamente em 09/08/2019 11:00)
ERWIN BECKER MARQUES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1828799

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sig.unila.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e23 2019 ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 09/08/2019

o código de verificação: 2dc5c5f735

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA

Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza
Conselho do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza

RESOLUÇÃO CONSUNI-ILACVN Nº 08/2019, de 12 de agosto de 2019.

Homologar,  ad  referendum,  o  resultado  da  eleição  para
Coordenação  dos  Centros  Interdisciplinares  de  Ciências
da Vida e Ciências da Natureza

O  CONSELHO  DO  INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE  CIÊNCIAS  DA  VIDA  E  DA
NATUREZA – CONSUNI-ILACVN, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto e
no Regimento Geral da Universidade, e considerando:

O estabelecido na Resolução Consuni 04/2019.
O estabelecido no Edital 011/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN.
O estabelecido no Edital 014/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN. 
O estabelecido no Edital 017/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN. 
O estabelecido no Edital 022/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN. 
O estabelecido no Edital 023/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN. 
O estabelecido na Portaria Unila nº 81 de 27/02/2019.

RESOLVE

Homologar o resultado das eleições para Coordenação de Centro Interdisciplinar:

Centro Interdisciplinar  de Ciências  da Vida:  Coordenador  Antonio  Machado Felisberto Junior  /  Vice
Coordenador : Wagner Antonio Chiba de Castro

Centro  Interdisciplinar  de  Ciências  da  Natureza:  Coordenadora  Márcia  Regina  Becker  /  Vice
Coordenador : Marcelo Gonçalves Honnicke

Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Foz do Iguaçu, 12 de Agosto de 2019

Luciano Calheiros Lapas 
Presidente do Consuni ILACVN



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA 

DESPACHO Nº 5083/2019 - ILACVN (10.01.06.03.04) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 12 de agosto de 2019.

PARA PROGEPE

Encaminha-se o presente processo para fins de emissão de portarias, conforme segue :

DESIGNAÇÃO:

Designar como Coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida - CD 4 - ANTONIO MACHADO
FELISBERTO JUNIOR

Designar como Vice Coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida - WAGNER ANTONIO CHIBA DE
CASTRO

Designar como Coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências da Natureza - CD 4 - MÁRCIA REGINA
BECKER

Designar como Vice Coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências da Natureza - MARCELO GONÇALVES
HONNICKE

Prazo dos mandatos de 02 anos.

EXONERAÇÃO

Exonerar do cargo de Coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida - CD 4 - FERNANDO KENJI
NAMPO

Exonerar do cargo de Coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências da Natureza - CD 4 - RODRIGO
LEONARDO DE OLIVEIRA BASSO

A partir da designação dos novos coordenadores

Atenciosamente

(Assinado eletronicamente em 12/08/2019 14:15)
LUCIANO CALHEIROS LAPAS

DIRETOR DE INSTITUTO
Matrícula: 1517967

Processo Associado: 23422.010604/2019-72

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de5083 2019 DESPACHO 12/08/2019

verificação: 24a3317d5b

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

SEÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

DESPACHO Nº 5368/2019 - SAO (20.01) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 19 de agosto de 2019.

I - Certifico a emissão e oficialização dos seguintes Atos:

a) Portaria nº 534/2019/GR - Exonera o servidor Fernando Kenji Nampo, Professor do
Magistério Superior, do cargo de Coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida
- publicada no DOU nº 158, de 16 de agosto de 2019, s. 2, p. 38.

b) Portaria nº 535/2019/GR - Exonera o servidor Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso,
Professor do Magistério Superior, do cargo de Coordenador do Centro Interdisciplinar de
Ciências da Natureza - publicada no DOU nº 158, de 16 de agosto de 2019, s. 2, p. 38.

c) Portaria nº 536/2019/GR - Nomeia o servidor Antonio Machado Felisberto Junior, Professor
do Magistério Superior, para exercer o cargo de Coordenador do Centro Interdisciplinar de
Ciências da Vida - publicada no DOU nº 158, de 16 de agosto de 2019, s. 2, p. 38.

d) Portaria nº 537/2019/GR - Nomeia a servidora Marcia Regina Becker, Professora do
Magistério Superior, para exercer o cargo de Coordenadora do Centro Interdisciplinar de
Ciências da Natureza - publicada no DOU nº 158, de 16 de agosto de 2019, s. 2, p. 38.

e) Portaria nº 538/2019/GR - Designa o servidor Wagner Antonio Chiba De Castro, Professor
do Magistério Superior, para exercer o encargo de Vice-Coordenador do Centro
Interdisciplinar de Ciências da Vida - publicada no Boletim de Serviço nº 471, de 16 de agosto
de 2019, p. 2.

f) Portaria nº 539/2019/GR - Designa o servidor Marcelo Goncalves Honnicke, Professor do
Magistério Superior, para exercer o encargo de Vice-Coordenador do Centro Interdisciplinar
de Ciências da Natureza - publicada no Boletim de Serviço nº 471, de 16 de agosto de 2019, p.
2.

II - Informo que os(as) interessados(as) foram comunicados(as) pelo e-mail institucional da
publicação do referido Ato.

III - Encaminho à DICAD para cadastro e continuidade.

(Assinado eletronicamente em 19/08/2019 17:02)
FERNANDA ELAINE DE OLIVEIRA FRANCA

SECRETARIO EXECUTIVO 
Matrícula: 2143179

Processo Associado: 23422.010604/2019-72

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


informando seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de5368 2019 DESPACHO 19/08/2019
verificação: b28edde7b1


	8a886bdcdf8e8061b279931cb69d00d9f96cb14a2a44660a46e03dcce56aa675.pdf
	8a886bdcdf8e8061b279931cb69d00d9f96cb14a2a44660a46e03dcce56aa675.pdf
	8a886bdcdf8e8061b279931cb69d00d9f96cb14a2a44660a46e03dcce56aa675.pdf
	8a886bdcdf8e8061b279931cb69d00d9f96cb14a2a44660a46e03dcce56aa675.pdf
	8a886bdcdf8e8061b279931cb69d00d9f96cb14a2a44660a46e03dcce56aa675.pdf

